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Finansal Okuryazarlık ortakları, projenin başlangıç toplantısından önce 21.01.2021 
tarihinde yerel bir yüz yüze görüşme gerçekleştirmiştir. Ardından 27-28 Ocak 2021 
tarihlerinde tüm ortakların katılımıyla iki günlük bir çevrimiçi toplantı yapıldı. Bu 
toplantılarda proje yönetimi kurulları oluşturulmuştur. Ayrıntılı olarak kurullar 
şunlardır: EMB (İcra Yönetim Kurulu), VAC (Değerlendirme ve Danışma Kurulu), 
TB (Teknik Kurul), EG (Uzman Grup) ve MEB (İzleme ve Değerlendirme Kurulu). 
Söz konusu kurullara tüm ortaklardan bir veya birden fazla kişi atanmıştır. 
Projenin genel işleyişinden sorumlu olan EMB, Selçuk Üniversitesi liderliğindeki en 
yüksek yönetim organıdır. Tüm komiteler bu komiteye bağlıdır ve yürütülecek olan 
alt işler vb. çıktıları önce bu komiteye sunulur; bu komitenin onayından sonra bir 
sonraki alt göreve geçilir. TB kurulu, Euphoria (İtalya) liderliğinde alt görevlerde 
yapılacak teknik çalışmalardan sorumludur. Alt görevler ayrıca EG yönetim kurulu 
MUNI (Çekya) liderliğinde Ar-Ge gerçekleştirir. Valencia Innohub (İspanya) 
liderliğindeki VAC kurulu, proje çıktılarının yaygınlaştırılmasından ve sektör 
paydaşlarına sunulmasından sorumludur. Konya İL MEM ise Valencia Innohub 
(İspanya) öncülüğündeki proje çıktıları, orta çıktılar ve faaliyetler ile çalışmaların 
gözlemlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Tüm kurullar için eş lider 
kurumlar bulunmaktadır. Projenin çalışma zamanı dosyası güncellenmiştir ve her bir 
fikri çıktıyı gerçekleştirmek için alt görevler belirlenmiştir. Alt görevlerle ilgili TB, 
EG, EMB, VAC ve Konya İL MEM komiteleri çalışmalarına başlamış ve devam 
etmektedir. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Avrupa Birliği Erasmus+ programı 
tarafından finanse edilmektedir. 
Ancak burada yer alan bilgilerin 
herhangi bir şekilde kullanılmasından 
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal 
Ajansı sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

 



 

 
 Proje el kitabı, proje boyunca uyulması gereken teknik, idari ve mali kriterler ile 
kurulların işlevlerini içerecek şekilde hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Ayrıca proje 
kapsamında hazırlanacak rapor ve sunumların kalıplarını da içerir. Projenin kalite 
güvencesi ve sonuçlarının sektör paydaşları tarafından yaygınlaştırılması ve 
kullanılması planları hazırlanmıştır. Bu planlar doğrultusunda yaygınlaştırma ve 
izleme/kalite güvencesi çalışmaları devam etmektedir. Projenin 3 fikri çıktısı (IO) 
belirlenen alt görevler dahilinde kurullar tarafından paralel olarak 
yürütülmektedir. 
 

 Ortaklar ve komitelerle farklı toplantılar şu tarih ve konularda yapılmıştır; IO3 
için yerel ortaklarla (09-10.05.2021) tarihlerinde 2 toplantı, tüm ortaklarla IO1 
için (17.03.2021, 07.04.2021, 10.05.2021) tarihlerinde 3 toplantı, VAC 
yaygınlaştırma faaliyetlerini koordine etmek için (24.03.2021) tarihinde ve Genel 
yönetim ve işleyişin değerlendirilmesi amacıyla SPK Yönetim Kurulu tarafından 
1 toplantı (04.03.2021) tarihinde yapılmıştır.  Gantt şeması ile sunulmuş olan 
IO.1.1 (finansal okuryazarlık eğitiminde en iyi uygulamalar ve ilgili alandaki 
öğretmenlerin ihtiyaçları), IO.1.2 (Finansal okuryazarlık eğitimi şartname 
belgesi) ve IO1.3'te (uzaktan eğitim için ders içeriği geliştirme şablonları) 
bulunan çıktılar platformu) görevler tamamlandı. 2 adet çevrimiçi (online) 
toplantı ile finansal okuryazarlık konuları belirlendi ve konuların ortaklara 
dağıtımı yapıldı. İlgili ortaklar, IO.1.4 kapsamında kendilerine verilen 
konulardan ilkini pilot konu olarak hazırlamaya başlamıştır. Pilot kursların 
hazırlıklarının tamamlanması Haziran 2021'e kadar gerçekleşecektir. Hem proje 
tanıtımı hem de uzaktan eğitim için kurulan Wordpress tabanlı IO2 platformu 
www.facilitate.center adresinde hizmete açıldı. Deneme amaçlı finansal 
okuryazarlık modülü oluşturulmuş, kullanıcılar eklenmiş, modül son test ve 
sertifikalandırması başarıyla tamamlanmıştır. Böylece IO.2.1, IO.2.2 ve IO.2.3 
alt görevleri tamamlanmıştır. IO.1.4 ile geliştirilen pilot dersler, birebir 
değerlendirme ve redaksiyondan sonra IO.2.4 alt görevi ile uzaktan eğitim 
platformuna yüklenecektir. IO.3.1 ise tamamlandı ve IO.3.2 üzerinde çalışmalar 
hala devam ediyor. Ayrıca IO.3.2 ile paralel olarak çalışacak olan IO.3.3 üzerinde 
görev dağılımı belirlenmiş ve araştırmalara başlanmıştır. Haziran ayında IO3.2 
çalışmaları tamamlandığında IO.3.3 görevi hızlandırılacak ve Android sistem için 
belirlenen teknik ve fonksiyonel özelliklere göre Haziran 2021'de nihai arkayüz 
sistemi belirlenecektir.  
 
Proje kapsamındaki gözlem ve denetim, EMB kurulu liderliğinde İL MEM kurulu 
tarafından yürütülmektedir. İL MEM kurulu, proje WEB sayfası, başlangıç 
toplantısı ve ortakların faaliyet durumu dahil olmak üzere ortaklar arasında 
anketler yaparak projenin SWOT analizini ve kontrol listesini gerçekleştirmiştir. 
Bu analiz doğrultusunda WEB sitesinde düzenlemeler yapılmış, analizler 
ortaklarla paylaşılmış, gerekirse faaliyetle ilgili uyarılar yapılmış, SWOT analizi 
kapsamında elde edilen bulgular paylaşılarak gerekli önlemler alınmıştır. Bunun 
dışında İL MEM kurulundan ve diğer 4 alt komiteden faaliyetler & alt görevler, 
son faaliyetler & alt görevler ve bu görevlerden sonra yapacakları faaliyetler ve 
görevler hakkında detaylı rapor istenmiştir. Bu raporlar doğrultusunda EMB ve 
İL MEM komiteleri yol haritasını belirledi. Daha önce de belirtildiği gibi tüm 
komitelerin ürettiği ara çıktılar ve yürüttükleri faaliyetler EMB tarafından 
incelenir, kalite kontrolü yapılır ve önerilerle birlikte sonuçlandırılır. EMB 
kurulu, İL MEM kurulu ile istişare içinde bu süreci yürütür.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Projeyi profesyonel ve daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek için projede 5 
komite oluşturuldu ve bütün ortaklardan üyeler bu komitelerde yer aldılar. En 
yüksek kurul olan EMB kurulu Selçuk Üniversitesi liderliğinde 
yürütülmektedir ve bütün kurullar atanmış alt görevler üzerinde 
çalışmaktadırlar. Dolayısıyla bütün ortaklar sadece IO1, IO2 ve IO3’te değil 
projeyle ilişkili bütün faaliyetlerde (görünürlük, kalite kontrol, vb.) etkin bir 
şekilde yer alıyorlar. Kurullar lider ve eş lider kurumlar tarafından 
yürütülmektedir ve bu kurumların belirlenmesinde uzmanlık alanları dikkate 
alındı. Projede, ortaklar arasında ortakların bütün görevlerde etkin bir şekilde 
çalışacağı dengeli bir görev dağılımı yapılmıştır. 
IO1.1 kapsamında, bütün ortakların finansal eğitim alanında paydaş sektörler 
ile ilişkiler kurarak finansal okuryazarlık alanında iyi örnekleri belirlemeleri 
güvence altına alınmıştır.  Buna ek olarak, finansal okuryazarlık alanında 
eğitim veren öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirlemek için bir anket yapıldı ve 
hedef gruplarımız arasında yer alan yetişkin eğiticileri ve kurumlarına ulaşıldı. 
Ara çıktılar olgunlaştığında ilgili kurumlar faaliyetlerde/görevlerde yer 
alacaklardır.   
Şimdiye kadar proje uygulamasında önemli bir problem ile karşılaşılmadı. 
Projede yer alan ortaklar genel olarak aktif bir şekilde çalıştılar ve döngüsel 
olarak aktif olmayanlar EMB kurulu tarafından uyarıldı ve görevler mümkün 
olduğunca kısa sürede tamamlandı. Önemli bir problem ile karşılaşılmadı. 
Projenin yürütülmesinde Valencia Innohub tarafından geliştirilen platform 
(https://ap.adminproject.eu)  kullanılıyor ve bu platform birçok kolaylık 
sağlamaktadır. Örneğin, yeni görevlere bakmak, ilgili komiteleri görevlere 
atamak, görevler ile ilgili mesajlaşma ve dosya paylaşımı, görevlerin son 
tarihlerini takip etmek, mali dosyaları toplamak ve bireysel veya komite 
özelinde mesajları e-posta adreslerine anında göndermek. Bu platform 
sayesinde, hızlı ve etkili bir iletişim, koordinasyon ve iş birliği 
sağlanmaktadır.  

 


